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अमेलिया एरहार्टचा जन्म 24 जुि ै1898 रोजी कॅन्सस 
राज्यातीि एट्चीसि शहरात झािा. नतच्या वडडिाांचे 
आईवडीि स्थिाांतर करूि नतथे स्थानयक झाि ेहोते.  

ती जजज्ञास ूआणि 
साहसी होती. 

ववमािोड्डािात जिया 
परुुषाांपेक्षा तसभूरही 
कमी िाहीत, हे नतिा 
लसद्ध करायचे होत.े  

अमेलिया एरहार्ट . आधी एक सहकारी म्हिूि आणि िांतर एकाच 
इांजजिाच्या छोट्याशा ववमािाची वमैानिक म्हिूि नतिे एकर्ीिे अर्िाांहर्क 
महासागरावरूि उड्डाि केि.े इनतहासातीि ती पहहिीच अशी िी होती. 

वादळ येिार 
बहुधा! 

  हो, कॅन्ससमध्ये 
मोठी वादळां येतात.  



कधी एकदा 
आजीकड ेजातोय, 
अस झािांय मिा.  

अमेलियाच्या 
आईची आई  

ओर्ीस राज्यातिू 
स्थिाांतर करूि 
कॅन्ससिा आिी 
होती. तवे्हा नतथे 

बरेच मळू अमेररकी 
िोक राहात होत.े   

काही करिार िाहीत 
त.े तयाांिा आपिां 
कुतहूि वार्तांय.  

कळतांय मिा, पि 
तरीसदु्धा भीती 

वार्त.े  

अमेलियािा मात्र तया 
िोकाांबद्दि जािूि 
घ्यायिा आवड.े  

 मीच तयाांिा पहहलयाांदा 
शोधूि काढिां असतां तर!  

असां अज्ञात जग 
प्रतयेक काळात 
असतांच कुठेतरी. 
कुिीतरी तयाांचा 
शोध घेतोच.   

अमेलियाचे वडीि 
रेलवेखातयात वकीि 
म्हिूि काम करत. 
कामानिलमत्त त ेबराच 

प्रवास करत.  
अमेलिया आणि नतची 
बहीि म्युरीि याांचा 

बराचसा वेळ 
ओर्ीसच्या 

आजीआजोबाांच्या 
सांगतीत जात असे.   

चिा, एट्चचसि आिां.  



एका खास प्रसांगी, तयाांचे वडीि तयाांिा सेंर् िुईसच्या जत्रते 
घेऊि गेिे. तयाांिी रोिर कोस्र्रमध्ये खूप मजा केिी.  

तयाांिा ओर्ीसहूि 
आिेिे 

आजीआजोबा 
आणि तयाांचां 
सफेद घर खूप 
आवड.े पि 

कधीकधी काही 
समस्यादेखीि 

येत.  

अगां आजी, त ेकपड े
आईिे घेतिेयत, 
माझ्यासाठी.  

स्कर्टपेक्षा हे 
बरे आहेत.  
खेळिां, 

धाविां, उड्या 
मारलया तरी  
हे फार्त  
िाहीत.  

पि मिुीांिी 
असे कपड े
घाि ूियेत. 
त ूशाांतपिे 
एका जागी 

बसिू 
बाहुलयाांशी 
का िाही 
खेळत? 

िहाि होत ेतवे्हा मी कां बरेवर 
ररांग फफरवायचा खेळ खेळायचे. 
चिा, आता जरा चाांगिे कपड े
घािा बघ.ू   

हो आजी.  

बाबा, मी 
चक्क  
उडतये!  



त ूखूप 
मेहित 
केिीयस.  

एट्चचसिमध्ये परतलयावर 
अमेलियािा एक कलपिा सचुिी.  

चिा, एक रोिर 
कोस्र्र बिव.ू  

त ेकसां 
बिवायचां?  

आधी या फळ्या 
आपि शडेिा िाव,ू 
म्हिजे मग गाडीचा 

टॅ्रक बिेि.  

या खोक्याच्या 
तळाशी माझी 
स्केर्ीांगची चाकां  

िाव,ू म्हिज ेगाडी 
बिेि.   

पहहिां कोि 
जािार या 
गाडीतिू?  

तचू जा 
अमेलिया.  



मजा 
करतोय 
आजी 
आम्ही.  

अमेलिया 
मोठ्या 
खुशीत 
फळीवर 
चढूि 

आपलया 
गाडीत 

बसिी आणि 
नतिा धक्का 

हदिा.  

बघा मी  
आssिे! ओहो,  
फकती मजा  
येतये!    

फळीवरूि अमेलियाची गाडी घसरत 
जलमिीवर आदळिी. ती गाडीतिू 
बाहेर फेकिी गेिी आणि कोिाांट्या 

खात खािी पडिी.   

फार िागिां  
का गां! 

अगां आई 
गांssss! 

अजजबात िाही. 
आपिा टॅ्रक 

आिखी खािी 
आिायिा हवा. 
चिा आिूया.  

पि आजी अमेलियािा ओरडिी.  

कशािा जीवाशी 
खेळतयेस अमेलिया! 
त ेफळकुर् इथूि 

काढूिच र्ाकत ेमी.  



पि ववमाि बघिू 
अमेलियािा काही ववशषे 

वार्िे िाही.  

अमेलियािा आजोबाांची पसु्तके वाचायिा 
आवडत. तयाांतीि बऱ्याच पुस्तकाांमध्ये 

साहसी गोष्टी होतया.   

वाचि हे जियाांसाठी 
चाांगिां काम आहे.  

कमाि आहे! सगळ्या गोष्टीांचे 
िायक परुुषच  
का आहेत?  

 मिुीांिी फफरू िये, साहसां 
करू ियेत का? मी   

 कधीतरी िक्की काही करेि.   

1908 सािी अमेलिया 10 वषाांची असतािा नतचे 
वडीि नतिा आयोवा राज्यात घेऊि गेिे.  

प्िीज बाबा, 
आिखी थोडा वेळ.  

नतथे खरेखुरे घोड ेआहेत. 
तयाांच्यावर बस?ू 

शवेर्ी, तयाांिी मिुीांिा 
उडिाऱ्या यांत्रापाशी 

आििांच.  

पि मिा तमु्हािा िवां 
काही दाखवायचांय, एक 

हवेत उडिारां यांत्र.  

पाच वषाांआधी हेच ववमाि 
पहहलयाांदा हवेत उडािां. 

अववस्मरिीय घर्िा होती 
ती!   



नतिे तयाांिा 
भोजि वाढि.े  

काही वष ेगेिी. 
म्यरुीि कॅिडातीि  
र्ोराांर्ोच्या कॉिेजात 
लशकायिा गेिी. 
1917 सािच्या 

महायदु्ध कािखांडात 
अमेलिया नतिा 
भेर्ायिा गेिी.  

अरेरे! म्यरुीि, इथे येण्याआधी  
यदु्ध काय असतां हे मिा  
मळुीच माहीत िव्हतां.  

यदु्धात मािसां 
अपांग होतात. मिा 
इथे राहूि तयाांिा 

मदत केिी पाहहज.े  

र्ोराांर्ोची हॉस्पीर्ि 
जखमी सनैिकाांिी 
भरिीयत. तयाांिा  
मदत हवीच आहे.  

अमेलियािे आईिा पत्र लिहहिे.  

शाळेत 
परतण्याऐवजी मी 
प्रथमोपचाराचे 
प्रलशक्षि घेईि 

आणि िसटिा मदत 
करेि.  

आईिे परवािगी हदिी.  

नतिे स्पॅहदिा िष्करी हॉस्पीर्िमध्ये सकाळी सातपासिू सांध्याकाळी सातपयांत 
काम केिे.  

नतिे फरशा साफ  
केलया.  

नतिे रुगिाांिा मदत केिी.  

ताई, जरा माझी 
पाठ रगडशीि?  

दीदी, 
ताांदळाची 
खीर िाही?  



मग अमेलिया आईवडडिाांच्या इच्छेिसुार कॅलिफोनिटयात 
तयाांच्यासोबत राहायिा गेिी.  

एकदा  नतची 
मतै्रीि  नतिा  
सनैिकाांिा 
ववमाि 
उड्डािाच े
प्रलशक्षि 
देिाऱ्या 
तळावर घेऊि 
गेिी.   फकती मजेत 

उडतायत! सुांदर 
आणि आकषटक 
वार्तां हे दृश्य!  

कॅप्र्ि स्पॉजलडांग, 
मिा  उडायचांय, 
मिा  वर  घेऊि 
जाि 
तमुच्यासोबत?  

माफ करा, पि इथि े 
नियम खूप कडक 
आहेत.  

हरकत िाही, पि 
कधीतरी मी िक्कीच 
उडिे.  

यदु्ध सांपलयावर ती 
न्ययूॉकट िा 
कोिांबबया 
ववद्यापीठात 

वदै्यफकय  लशक्षि 
घेण्यास  गेिी. पि 
वषटभरातच  नतिे 
त े सोडूि  हदिे.  

.  

िको सोडूि जाऊस.  
त ूनिष्िाांत डॉक्र्र  
बिू शकतसे.  

मिा लशकायिा आणि प्रयोग 
करायिा आवडतां. िहािसहाि 
आजारावर गोळ्या द्यायिा मिा 

आवडिार िाही.  



बाबा, ववमाि उडवायिा 
लशकण्यासाठी फकती 

खचट येतो? 

ती वडडिाांसोबत एकदा ववमािाांच्या कसरती बघायिा गेिी. ववमािे उडालयावर  
एकजि तयाच्या पांखावर तोि सावरत उभा राहीिा. िोकाांिी श्वास रोखूि धरिे.  

बापरे! 

  मग इतर ववमािे उडू िागिी. तयाांिा दोर िर्कत होत.े  

दोर डोक्यावर आलयावर....  एकजि वर हवेत झेपाविा....   

....आणि दोर 
पकडूि वर 
चढत गेिा.  

सरुक्षक्षतपिे तो वरच्या ववमािात पोहोचिा. 
िोकाांिी र्ाळ्या वाजवलया. 

 हवेत चक्राकार वळिे घेिाऱी 
ववमािे बघूि अमेलिया हरखिी.  

हजारेक 
डॉिर तरी 
असेि.   



उड्डाि घेण्याआधी 
आपलया ववमािाची 

आणि तयाच्या भागाांची 
ओळख करूि घ्या.  

हजार डॉिर! निदाि मिा 
ववमािातिू प्रवास तरी 

करता येईि का?  

का िाही? तझु्यात 
हहांमत असेि तर मी 
व्यवस्था करतो.   

नतच्या पहहलया ववमाि प्रवासात वमैानिक होता, 
फँ्रक हॉक्स. िांतर तयािे वेगाचे फकतयेक ववक्रम केिे. 

फकती अद्भतु! अगदी 
मिा वार्िां होतां 
तसांच! जगातिी 

सवोत्तम मजा आहे ही! 

आता ती स्वत: ववमाि उडवायचे  
स्वप्ि बघ ूिागिी. तयासाठी ती एका 
रे्लिफोि कां पिीत िोकरी करू िागिी.  

चिा उठा, कामावर 
जायिा हवां.   

दर आठवड्याच्या शवेर्ी वमैानिकाचे 
प्रलशक्षि असे. कर्ीस स्कूि ऑफ 
एजव्हएशिमधूि पदवीप्राप्त झािेिी 
पहहिी िी, िेर्ा स्िूक, या नतच्या 

प्रलशक्षक होतया.. 



ती उपजतच वमैानिक 
आहे, थांड डोक्याची.  

ती स्वत:िा ववमािाचा 
भागच समजत.े   

हळूहळू ती ववमाि उडवायिा लशकिी. कधीकधी आिीबािीच्या प्रसांगी 
नतचे ववमाि उिर्िेही.  

ही जागा सपार् 
आहे बऱ्यापकैी.   

पि कधी 
दरीसदु्धा अस ू
शकत.े वरूि 

हदसत िाही ती.  

नतिे माजी िष्करी प्रलशक्षक जॉि 
मँहर्जो याांच्याकडूि प्रगत प्रलशक्षिही 

घेतिे.   

धाडस देखाव्यासाठी 
करू िये. तयातूि 
कठीि प्रसांगी काय 

करावे, याचे 
प्रलशक्षि लमळत.े  

मी ववमाि गोि 
फफरवतोय. त ू

ववमािाचां नियांत्रि 
कर. 

ठीकाय! 

अखेरीस, तो महाि हदवस उगविा. अमेलियािे एकर्ीिे ववमािाचे उड्डाि 
केि.े  

 
ती अजजबात 
घाबरिेिी 

वार्त िाहीये.  



साठ हॉसटपावरचां इांजजि 
आणि तीि लसिेंडरच्या 
जोरावर ती कशी काय 
मागचा ववक्रम मोडिे?   

वयाच्या चोववसाव्या वाढहदवशी 24 जुि ै1922 रोजी अमेलियािा 
आईवडडिाांिी आणि म्यरुीििे एक छोरे् ववमाि भेर् हदिे.  

 

असांच हिकां  ववमाि हवां 
होतां मिा. मी कुिाच्याही 
मदतीलशवाय याची शपेर्ी 
उचििू फफरव ूशकत.े    

ऑक्र्ोबरमध्ये नतिे तयाांिा रॉजर 
फफलड येथीि हवाई कसरती 
पाहाण्याचे नतकीर् हदिे.  

ती माझी बहीि  
आहे.  

बांधुभचगिीांिो, अमेलिया एरहार्ट 
या आपलया फकन्िर कॅिरी 

ववमािातिू िवीि ववक्रमी उांची 
गाठण्याचा प्रयत्न करिार आहेत.   

अमेलियाचे ववमाि 
आकाशात वर वर गिेे 
आणि शवेर्ी एका 
हठपक्यासारखे हदस ू

िागि.े   



मोर्ार चािवायिाही 
साहस िागतां.  

नतिे सरुक्षक्षतपिे  
ववमाि उतरविे  
तवे्हा सवाांिी  

र्ाळ्या वाजवलया.  

ववमािातीि उपकरि 14,000 
फूर् उांची गाठलयाचे दशटवत 
होत.े हा कुिा िीिे केिेिा 
एक िवा ववक्रम होता.   

भववष्यात अमेलियािे केिेलया अिेक 
ववक्रमाांपकैी हा पहहिाच ववक्रम होता.  

काही काळािे नतच्या आईवडडिाांचा 
घर्स्फोर् झािा.  

आईिा 
आपलयासोबत 
यायचांय. कसां 
करायचां?  

शवेर्ी नतिे आपिे ववमाि ववकिे 
आणि एक मोर्ार खरेदी केिी.  

इांधि परवडिां  
तर मीच  

नतिा ववमािािे 
बोस्र्ििा िेईि. 

फेररस, यािा प्रयोग 
म्हितात.  

मी फकती उांच थर िाव ू
शकतो, त ेमिा 

पाहायचांय.  

अिेक िोकऱ्या केलयावर ती शवेर्ी बोस्र्ि येथीि डनेिसि 
हाऊस येथे सामाजजक कायटकती बििी.  



वषटभरापवूी तरूि 
चालसट लि ांडबगट 

एकट्यािे 
अर्िाांहर्क 

महासागर पार 
करूि जगप्रलसद्ध 
झािा. पि अशाच 

प्रयत्नात तीि 
जिया मात्र 

मतृयमुखुी पडलया.  

एवप्रि 1928 मध्ये  
एके हदवशी ती 
मिुाांकडूि एका 
िार्काची तािीम 
करूि घेत होती.   

अमेलिया, 
तमुचा फोि.  

िांतर करायिा साांगा. 
मी कामात आहे.  

पि पलिकडची व्यक्ती हरू्िच बसिी. 
मग अमेलियािे फोि घेतिा.  

मी कॅप्र्ि हहलर्ि 
बोितोय. तमु्हािा 
ववमािोड्डािाचा 
िवा ववक्रम 

करायचाय का?  

तमु्ही अर्िाांहर्क 
महासागर पार करावा,  
असां मिा वार्तांय.   

का िाही!  
िविवां साहस 
करायिा मी 

आतरुच असत.े  

कोिता ववक्रम?   

मीच वमैानिक 
असिार का?  

 गेस्र् बाईंिी फ्रें डशीप हे ववमाि 
खरेदी केिांय. कुिा िीिे त े
स्वत: अमेररकतिू उड्डाि  
करूि इांगिांडिा सहदच्छाभेर्   

  द्यावी, अशी तयाांची इच्छा आहे.  

फे्रडररक गेस्र् या श्रीमांत अमेररकी िीिे एका इांग्रज 
व्यडक्तशी िगि केिांय आणि नतिा एका िीिे हा  
ववक्रम करावा असां वार्तांय, कॅप्र्ि रेि ेम्हिाि.े 



मी प्रकाशक आहे आणि 
लिांडबगटचा लमत्रसदु्धा. साहसी 
िोकाांसोबत राहायिा मिा 

आवडतां.  

िाही, एक परुुष वमैानिक 
आणि एक तांत्रज्ञसदु्धा 
असतीि. तयाांची गरज 

पडिे. 

बरां.  

मांजूर असेि तर तिुा 
न्ययूॉकट िा जाऊि 

निवड सलमतीिा भेर्ावां 
िागेि.   

मी िगचे 
निघत.े  

सलमतीिे अमेलियािा या प्रवासासाठी योगय ठरविे. बोस्र्ििा परतिू नतिे 
गेस्र्बाईंचे ववमाि पाहहिे आणि ती आपलया सहकाऱ्याांिा भेर्िी.  

हा वमैानिक बबि स्र्लझ आणि हा 
तांत्रज्ञ जस्िम गॉडटि. 

आणि त ेफ्रें डशीप. 
तमुचां ववमाि. 

उड्डािासाठी तयाची 
तयारी सरुू आहे.   

अिकूुि हवामािासाठी तयाांिा काही आठवड ेवार् पाहावी िागिी. तथेीि 
प्रमखु जॉजट पामर याांिी अमेलियाचा चाांगिा पाहुिचार केिा.  

 
तमु्ही या मोहहमेत 

कसे सहभागी 
झािात?  



डावी मोर्र आवाज  
करतये. मी ववमाि  

वेगािे खािी िेतो. तोि 
साांभाळ अमेलिया.  

3 जूि रोजी तयाांिी न्यू फाऊां डिांडकड ेउड्डाि केिे. नतथे त ेदोि आठवड ेथाांबिे. 
मग 17 जूि 1928 रोजी सकाळी 11 वाजता तयाांिी पनु्हा उड्डाि केिे.  

 

पढुच्या चोवीस तासात त ेिायक ठरिार 
होत ेफकां वा मतृयमुखुी पडिार होत.े  

तयाांिा वादळे, वेगवाि वारे आणि मसुळधार 
पावसािा तोंड द्यावे िागिे.  

बबि म्हितोय, आपिा  
रेडडओ सांपकट  तरु्िाय.  

सांपिूट हदवस आणि रात्र त ेउडत राहहिे. पि त े
िेमक्या हदशिेे जात होत ेका?  

रेडडओ उपकरि चाि ू
असतां तर आपि कुठे 
आहोत, हे कळिां असतां.   

आपि सरुक्षक्षत 
पोहोचू कुठेतरी.  

अमेलियािे सवट  
बारीकसारीक िोंदी केलया.  



काय फरक पडतो? मिा 
ववमाि शहरािजजक 

एखाद्या शाांत जिाशयात 
उतरवायचांय.  

3,000 फूर् उांचीवर त ेधुके आणि 
अांधारातिू बाहेर पहारे्च्या 

सांचधप्रकाशात आिे. खािी एक जहाज 
हदसत होत.े  

 

मी ही चचठ्ठी बाांधूि 
सांत्र फेकत े

जहाजावर. त े
साांगतीि इशाऱ्यािे, 
जवळ कुठे जमीि 

आहे त.े  

नतिे दोि सांत्री खािी फेकिी. 
पि दोन्हीवेळा त ेजहाजावर 

पडिे िाही.  

आतापयांत जमीि हदसायिा हवी 
होती. ववमािात फक्त एक तास परेुि 
इतकां च इांधि आहे. जहाजािजजक 

उतरायचां का?  की जायचां तसांच पढेु?  

त ेतसेच पढेु गेिे. मग तयाांिा खािी 
काही िहाििहाि बोर्ी हदसलया.  

मासेमारीच्या बोर्ी! 
म्हिजे जमीि 

िजजकच आहे. पि 
कोितया हदशते?  

आणि अचािक तयाांिा 
समोर जमीि हदस ूिागिी.  

हे इांगिांड आहे 
की आयिांड?  



जगभरात ही बातमी पसरिी. इांगिांडमध्ये पांधरवडाभर तयाांचे 
सतकारसोहोळे सरुू होत.े मग त ेन्ययूॉकट िा परतिे.  

बबििे ववमाि व्यवजस्थत उतरविे. जस्िमिे ववमाि खिेुच्या हठकािी बाांधूि 
ठेविे. अमेलियािे फकिाऱ्यावर उभ्या असिेलया मािसािा झेंडा दाखविा.  

आम्ही 20 तास 40 लमनिरे्  
ववमाि चािविू महासागर पार   
  केिाय. हा कोिता देश आहे?  

मािसां हदसत िाहीत!  

थोड्याच वेळात एक पोिीस नतथे 
आिा.  

  आम्ही अमेररकेतिू   
   आिोय. कुठे 
आहोत आम्ही?  

अमेररका! 
वेलसमधलया बरी 
बांदरात तमुचां 
स्वागत आहे.  

मॅडम, तमु्हािा 
पाहायिा मोठी 
गदी केिीय 
िोकाांिी .  

तयाांचे फकिाऱ्यावर स्वागत करण्यात 
आिे. 

अमेलिया ही ववमािातिू अर्िाांहर्क महासागर 
पार करिारी पहहिीच िी होती. सवटत्र 
िोकाांिी नतचा मोठा जयजयकार केिा.   

अमेलियाचा 
जयजयकार असो.  

हो, पहहिी िी वमैानिक.    ती बघा लि ांडी मॅडम.  

खरांतर, मी काहीच  
केिेिां िाहीए. बबि 
आणि जस्िमिाच 
सारां शे्रय जातां.  



आभाळातिू सवट शहरे एकसारखीच हदसत. नतथे ववमाितळ िव्हत,े काही 
खिुा िव्हतया. एकदा रात्री इांधि सांपत आलयावर नतिे ववमाि थेर् न्य ू

मेजक्सको प्राांतीतीि हॉब्स शहराच्या रस्तयावर उतरविे.  

पि अमेलिया समाधािी िव्हती. ती 
नतचे सलिागार आणि व्यवस्थापक, 
जॉजट पुर्िमशी याबाबत बोििी.  

मी कौतकुाची मािकरी िाही. मी 
एकर्ी ववमाि चािविू अर्िाांहर्क पार 
करेि तवे्हाच समाधाि होईि माझां.  

िक्कीच 
करशीि त.ू 

पि आता त ूफ्रें डशीप प्रवासावर 
पसु्तक लिही. मी प्रकालशत करीि. 
आपि तयािा 20 तास 40 लमनिरे् 
असां शीषटक देऊ.  

काही आठवड्याांतच नतिे पसु्तक पिूट 
केि.े मग ती पनु्हा ववमाि उडवण्याची 

तयारी करू िागिी.  

नतिे इांगिांडमध्ये एक 
छोरे् ववमाि खरेदी 

केिे होत.े तयातूि ती 
प्रशाांत महासागराच्या 
फकिाऱ्यावरूि उडिार 

होती.   

मी रात्री ववश्राांती 
घेण्यासाठी आणि इांधि  
भरण्यासाठी थाांबे घेईि.   

पि कोितीही गांभीर दघुटर्िा ि 
होता ती कॅलिफोनिटयािा आपलया 

घरी सखुरुप पोहोचिी.  

पहहलयाांदाच कुिी िी 
सांपिूट अमेररका पािथा 
घाििार आहे.  



वादळाच्या वर जायिा बघ.ू 
पि जास्त उांच गेिां तर 

ववमािावर बफट  जमा होईि.   

नतिे प्रथमच एअर 
डबी ववमािाचे 
उड्डाि केिे, 

उड्डािाांवर िखे 
लिहहिे, ती 

ववमाि कां पिीची 
अचधकारी बििी, 

नतिे अिेक 
व्याख्यािे हदिी 

आणि 1931 सािी 
जॉजट परु्िमशी 
िगि केि.े  

दोघाांचे िात ेसदुृढ होत.े  

मिा माझां काम करायचां, 
ववमाि उडवायचां स्वातांत्र्य हवां. 
आपि एकमेकाांसोबत खशु 
िसिो तर वषटभरातच वेगळां 

होऊ.    

मी वचि देतो . 
तिा मी िेहमीच 
प्रोतसाहि देईि.  

ती उड्डाि कौशलयावर मेहित घेऊ िागिी. एकर्ीिे अर्िाांहर्क महासागर पार 
करण्याचे स्वप्ि ती ववसरिी िव्हती. 20 मे 1932 रोजी, रात्री 7 वाजता नतिे  

न्य ूफाऊां डिांडमधूि एका इांजजिाच्या व्हेगा या ववमािातूि उड्डाि केि.े. 

हवामाि अिकूुि होत.े ती 10,000 फूर् वर 
गेिी.  

अचािक पररजस्थती पािर्िी.  

उांची दाखविारां 
अजलर्मीर्र खराब 
झािांय. ववमाि 

समदु्राच्या फकती वर 
आहे कळत िाही.  

नतचे ववमाि एका भयांकर वादळात 
सापडिे.  



अखेरीस, नतिे एकर्ीिे ववमाि चािविू अर्िाांहर्क महासागर पार केिाच. ती  
जगातीि अशी पहहिीच िी आणि अमेररकेची खरीखुरी िानयका ठरिी. 

पांखाांवर बफट  जमा झािाच. 
ववमाि चगरकी घेऊि 

नियांत्रिाच्या बाहेर गिे.े  

त ेवेगािे 3,000 फूर् खािी आिे. 
खािी उबदार हवेमळेु बफट  ववतळिा. 
अमेलियािे ववमाि नियांत्रिात आििे.  

हहमलशखरां ववमािाच्या 
फारच िजजक आहेत!  

इांजजिमधूि ज्वाळा बाहेर पडू िागलया. पि उमेद ि हरता ती ववमाि 
चािवत राहहिी. पहारे्च्या समुारास नतिा समोर जमीि हदसिी, डोंगर 

आणि तयावरचे वादळी ढग आणि रेलवेरुळसदु्धा हदसिे 

हा रेलवेमागट मिा शहरापयांत 
घेऊि जाईि. नतथे एखादा 
ववमाितळ अस ूशकेि.  

पि शवेर्ी नतिा एक गवताळ कुरि हदसिे. नतिे नतथेच ववमाि उतरविे. 
पांधरा तास अठरा लमनिरे् ववमाि चािविू ती अमेररकेहूि आयिांडमधीि 

िांडिडरेी शहरात आिी होती.  

िमस्कार, मी 
अमेररकेतिू आिेय.  आत्ताच आिात?  



मग अमेलिया प्रशाांत 
महासागर पार करूि 

होिोिुिूवरूि 
कॅलिफोनिटयािा गेिी. 
असा ववक्रम करिारी 
ती पहहिीच वमैानिक 
होती. िॉसएजांलस त े
मेजक्सकोलसर्ी आणि 
मेजक्सकोलसर्ी  त े
न्यूयॉकट  एकर्ीिे  

उड्डाि करिारीही ती   
पहहिीच मिषु्य होती. 

िांडिमध्ये राजािे नतचे 
कौतकु केिे आणि 

अमेलियािा राजपतु्रासोबत 
ितृय करण्याची सांधी 

लमळािी.  

पॅररसमध्ये नतिा पदक  
प्रदाि करण्यात आिे.  

आमच्यातफे 
आपलयािा हे 
सवोच्च पदक.  

बेजलजयमच्या राजािेही 
नतिा पदक हदिे.  

हे सन्माि पदक 
आपलया अतयचु्च 
कामचगरीसाठी.   

अमेररकेत व्हाइर् हाऊसिे नतचे यथोचचत स्वागत केिे. नतथे अध्यक्ष हूवर 
याांिी िॅशिि जजओग्राफीक सोसायर्ीचे सवुिटपदक देऊि नतचा सन्माि 

केिा.    
 वपढ्यािवपढ्या अमेररकी  

िोक ज्या जियाांिा आपिे 
स्फूतीस्थाि माित  

आिेयत, तया जियाांमध्ये 
आता तझुाही समावेश 

झािाय.  

मी एवढां मोठां काम 
केिांय असां मिा 

खरांच वार्तां िाहीए.  

न्ययूॉकट  ववमाितळावर नतच्या ववमािाभोवती 
िोकाांची अिोर् गदी झािी.  



अमेलिया उड्डािामागाटचा अभ्यास करू िागिी. जॉजटिे दरूवरच्या हठकािी नतिा 
इांधि आणि ववमािाचे िादरुुस्त भाग लमळू शकतीि, याची व्यवस्था केिी. 

1935 सािी ती पड्टयू ववद्यापीठात लशकवायिा 
गेिी. तथेीि ववद्याचथटिीांशी नतिे मिमोकळ्या गप्पा 

मारलया.  

एखादां काम करावसां वार्िां 
तर जरूर करा. त ेकाम 
पवूी कुिा िीिे केिां 

िाही, म्हिूि काय झािां!  

ववद्यापीठािे अमेलिया 
एरहार्ट निधीसाठी 

देिगया गोळा केलया.  

तिुा उड्डािाचे प्रयोग 
करण्यासाठी या 

50,000 डॉिर निधीतिू 
िवां ववमाि घे. 

अमेलियािे िवीि दोि इांजजिाांचे िॉकहीड इिके्ट्रा हे ववमाि घेतिे. तयात 
अतयाधुनिक उपकरिे होती. त ेखूप मोठे आणि सरुक्षक्षत ववमाि होत.े  

जॉजट, यातिू मिा जगभर 
फफरायचांय, ववषवुवतृ्तावरूि 
उडायचांय. याआधी कुिी  

ववमािािे पथृ्वीवरचां हे सवाटचधक 
अांतर कापिेिां िाहीए.   

मी ठीक आहे. पनु्हा 
प्रयत्न करायिा हवा.  

 तमु्ही ठीक आहात 
का?   माचटमध्ये ती आणि फे्रड 

िूिि हा वमैानिक 
ववमािािे हवाईिा गेिे. 
नतथूि उड्डाि केलयावर 
काही गडबड झािी आणि 
तयाांचे ववमाि कोसळिे.  

तिुा िागेि ती मदत करेि मी.  



2 जुिचैे उड्डाि 
पाहहिेिे िोक 
अमेलिया एरहार्ट 
आणि फे्रड ििूि 
याांचे शवेर्चे दशटि 
घेिारे िोक होत.े   

1 जूि 1937 रोजी ववमाि दरुुस्त झािे. अमेलिया आणि फे्रड याांिी 
पनु्हा उड्डाि केिे. पि यावेळी तयाांिी ववमाि पवेूकड ेिेिे.   

अर्िाांहर्कवरूि 
दक्षक्षि  

आफफ्रकेकड.े... 

फकिाऱ्यावरूि 
खािी दक्षक्षि 
अमेररकेकड.े... 

जांगिे आणि 
वाळवांर्ाांवरूि 
भारताकड.े... 

चाळीस हदवसाांत तयाांिी बावीस हजार मिै उड्डाि केिे. यापढेु 
मोहहमेतीि सवाटत मोठा र्प्पा गाठायचा होता.  

न्य ूचगनिआतीि  
िाई शहर त ेहाऊिँड 

बेर् हे 2,556 मिै अांतर. 
हाऊिँड ही प्रशाांत 
महासागरातीि एक 

बब ांदवुत जमीि होती. ती 
शोधायिा फार कसब 

िागिार होत.े  



नतच्या मतृयचूा तपशीि कधीच कळिा िाही, तो महत्त्वाचाही 
िाही. एक िी काय साध्य करू शकत,े हे 39 वषाांच्या अमेलिया 

एरहार्टिे आपलया कतृटतवािे लसद्ध केिे आहे. 

 अांत 

हाऊिँडमध्ये तर्रक्षक जहाज इर्ास्का 
अमेलियािा मागटदशटि करिार होत.े  
 रात्रभर इर्ास्का सांदेश पाठवत होत.े  

एरहार्ट 
बोितये. 
आम्हािा 

हदशा कळत 
िाहीए.   

इर्ास्कावरूि 
बोितोय. आम्ही 
हदशाांचे सांदेश 

सतत पाठवतोय.   

पि अमेलियाच्या रेडडओिा इर्ास्काचे 
सांदेश लमळत िव्हत.े हदवस उजाडिा 

.... आणि एक अखरेचा सांदेश. 

इांधि सांपत आिांय. 
तमुचे रेडडओ सांदेश 

इथे पोहोचत 
िाहीएत.  

सकाळी 10 वाजता नतच्या ववमािाचे इांधि सांपिे असावे. नतचा शोध घ्यायिा 
अमेररकी िौदिािे इनतहासातीि सवाटत मोठी सागरी शोध मोहीम राबविी.  

तयात एक यदु्धिौका, चार वविालशका आणि 60 ववमािे 
होती.  

अमेलिया, फे्रड 
आणि तयाांच्या 

ववमािाचा काहीच 
थाांगपत्ता िागिा 
िाही. अमेलियाचा 
मतृय ूझािा, यावर 
िोकाांचा ववश्वासच 
बसत िव्हता.  


